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Productieplanner / Werkvoorbereider 
 

Als productieplanner ben je binnen de afdeling verantwoordelijk voor een optimale productieplanning en uitvoering 
hiervan. Je hebt intensief contact met collega’s van diverse afdelingen (inkoop, planning, e.d.) waarbij je continue de 
afstemming zoekt tussen order(prioriteit), beschikbaarheid (van materialen) en capaciteit. Uiteraard is de klantwens 
hierbij je uitgangspunt. Je taken bestaan o.a. uit de inrichting van de netwerkplanning, controleren van de opdrachten, 
afgeven van levertijden, communiceren van wijzigingen, e.d. Je rapporteert rechtstreeks aan de productieleider.  

 
Je profiel:  
Je bent gedreven, stressbestendig, klantgericht en gestructureerd. Daarnaast ben je pragmatisch ingesteld en een 
communicatief sterke teamspeler met een pro actieve en resultaatgerichte houding. Verder denken we dat je het 
volgende nodig gaat hebben: 
 

• Aantoonbaar technisch MBO 4 werk- en denkniveau;  

• Minimaal 3-5 jaar ervaring in een technische productie omgeving; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift; 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Ervaring met ERP, PED en KeyTech.  

Arbeidsvoorwaarden: 
Bij KROHNE ben je verzekerd van een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. Verder bieden we je: 
 

• Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband; 

• Jaarsalaris tussen 33.6K en 46K, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget. 

  

Het van origine Duitse Familiebedrijf KROHNE is opgericht in 1921 te Duitsland. 
KROHNE levert en produceert hoogwaardige meet en regelapparatuur voor de industrie in de breedste zin van het woord. 
In Dordrecht bevinden de 3KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar samen om 
klantgericht en dienstverlenend te kunnen werken, te weten Altometer, Nederland en New Technology. 
 
Op de locatie in Dordrecht werken in totaal ca. 600 personen. Het interessante en leuke aan deze  locatie is dat alle stadia 
van de ontwikkeling van een flowmeter worden doorlopen; van de klantvraag tot het produceren tot de levering bij de klant. 
Doordat alles zo dichtbij is, zijn de lijnen kort en ziet men direct het resultaat van de eigen inspanning! Dit is niet alleen 
mooi om te zien, maar ook uniek! Verder karakteriseert KROHNE zich door de kernwoorden: familiair, loyaal, 
toonaangevend en zelfstandig en veel vrijheid! 
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Solliciteren: 
Voor meer informatie over de functie of sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Corporate Recruiter Kitty 
Peters: bel/whatsapp: 06-82427007 of stuur een e-mail naar K.Peters@Krohne.com. 
 
Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier om te solliciteren. 
 
We kijken uit naar je reactie! 
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